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Beantwoording vragen
ex art 9 RvO inzake
Huisverbod voor daders huiselijk geweld

Telefoon I Behandeld door

Bijlagen

D. van Gooi

Beste meneer Zagers,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Is het college net zo hard geschrokken als de Bredase WD fractie van het feit dat daders van
huiselijk geweld gratis onderdak kunnen krijgen?
Antwoord 1.
Ook wij waren verbaasd en uw vragen zijn voor ons aanleiding geweest om nadere informatie te
vragen bij Veilig Thuis over de dagelijkse gang van zaken bij de inzet van het tijdelijk huisverbod.
Dit levert het volgende beeld op:
•
Het komt incidenteel voor dat Veilig Thuis de kosten van onderdak betaalt. Zo heeft Veilig
Thuis in het jaar 2018 bij vijf van de 73 huisverboden onderdak geregeld en de kosten tot
maximaal 10 nachten op zich genomen voor de uithuisgeplaatste.
•
Veilig Thuis bespreekt met de uithuisgeplaatste altijd in eerste instantie of de persoon in
kwestie zelf in onderdak kan voorzien. In principe en in de meeste gevallen, maken zij dan
gebruik van eigen mogelijkheden in het netwerk bij familie, vrienden of zij boeken een hotel op
eigen kosten. Ook kunnen zij gebruik maken van opvang via SMO Breda e.o. waar Veilig Thuis
een convenant mee heeft afgesloten.
•
Als het niet mogelijk is dat betrokkene zelf in onderdak voorziet en ook niet gebruik kan maken
van de opvang bij de SMO, dan verwijst Veilig Thuis bij wijze van uitzondering naar een
goedkoop pension in de regio waarvoor Veilig Thuis de kosten van een overnachting tot max.
10 dagen betaalt. De kosten van dit pension zijn 50 euro per nacht.
Vraag 2.
Is het college het met de Bredase VVD fractie eens dat Veilig Thuis zich zo goed mogelijk moet
kunnen focussen op de slachtoffers in plaats van op de daders?
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Antwoord 2.
Veilig Thuis geeft aan dat het belangrijk is dat er hulpverlening op gang komt, gericht op het
duurzaam stoppen van het geweld, het doorbreken van de geweldspiraal. Hiervoor is het nodig dat
er gekeken wordt naar het systeem, het hele gezin, dus zowel naar de uithuisgeplaatste als naar de
achterblijvende(n) én hun directe omgeving. Hierbij is het van belang dat de uithuisgeplaatste 'in
beeld is' en 'in beeld blijft' . Niet alleen voor de hulpverlening die op gang moet komen ook met het
oog op de veiligheid van de achterblijvende(n).
Hier is de werkwijze van Veilig Thuis ook op gericht en als het, met het oog op de hulpverlening en
de veiligheid van de slachtoffers, incidenteel, nodig is om onderdak te regelen omdat een
uithuisgeplaatste daar op dat moment niet zelf in kan voorzien, dan neemt Veilig Thuis dat op zich .
Wij hebben begrip voor deze handelwijze van Veilig Thuis.
Vraag 3.
Heeft het college invloed op dit beleid van Veilig Thuis aangezien dit geen wettelijke verplichting is?
Vraag 4.
Is het college bereid om aan te dringen bij Veilig Thuis te stoppen met het financieren van tijdelijk
onderdak voor daders van huiselijk geweld?
Antwoord 3 en 4.
Wij hebben invloed op dit beleid van Veilig Thuis, maar zien, gelet op de nadere onderbouwing die
we van Veilig Thuis hebben ontvangen over hun werkwijze, op dit moment geen aanleiding om
deze invloed aan te wenden. Binnenkort wordt op ons verzoek gestart met het project 'Versterken
Tijdelijk Huisverbod', waarin nagegaan wordt wanneer en op welke wijze een tijdelijk huisverbod
eerder, meer preventief, kan worden ingezet. Wij zijn hier als gemeente nauw bij betrokken en
zullen dit aspect van financieren van tijdelijk onderdak voor uithuisgeplaatsten in dit traject
meenemen, omdat wij net als u vinden dat alleen bij hoge uitzondering, kosten voor tijdelijk
onderdak vergoed mogen worden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,

